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¢ KEDVES TAGTÁRSUNK! TISZTELT TERMÉSZETVÉDŐ!
Az egerészölyv éve egy olyan időszakként került be egyesületünk történetébe, amelyben a rendkívül
nehéz körülmények ellenére is sok új lehetőség adódott szervezetünk számára. Ebben az időszakban
kidolgozott új stratégia lehetővé tette, hogy megújult erővel vágjunk neki a következő periódusnak.
Az év madara vadászhatóságának kezdeményezése alapján indult vitát februárban a vadászati és természetvédelmi szervezetek között megállapodással zártuk le, amelynek köszönhetően az egerészölyv védett
madár maradt. Ez különösen fontos volt akkor, amikor az év elején soha nem látott ragadozómadárpusztításról gyűjtöttünk információkat és mutattuk be azokat a nagyközönségnek, valamint elindítottuk új LIFE+ programunkat a madarak ellen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása céljából.
Az elmúlt években végzett előkészítő munka eredményeként 2012-ben több új projektünk is elindulhatott. A már említett LIFE+ mellett megkezdhettük a „Fenntartható természetvédelem a magyarországi
Natura 2000 területeken” című Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
projektet, és ugyanebből a forrásból támogatott „Égigérő tanterem” című pályázat megvalósításában
is részt vettünk. Szlovákiai partnereinkkel „Madárvédelem és kutatás határok nélkül” címmel határon
átnyúló együttműködés indult, aminek keretében sok új módszer kipróbálására nyílt alkalmunk. Ezek
mellett lehetőséget nyertünk arra, hogy a dél-alföldi régió madarakra legveszélyesebb elektromos légvezeték szakaszainak átalakítására két projekttervünket a KEOP programban részletesen előkészítsük.
Az év során megnyertünk egy új LIFE+ pályázatot „A kék vércse védelmére Magyarországon és Szlovákiában” címen. Madárbarát kert programunk 10 éve indult. Idén az évforduló ünneplésével együtt
köszönthettük az 5000. regisztrált kerttulajdonost. Helyi csoportjaink az idei évben is több tízezer emberrel kerültek kapcsolatba és több száz helyi természetvédelmi program megvalósításán dolgoztak.
Mindezeket az eredményeket egy olyan időszakban tudtuk elérni, amikor a körülmények nem kedveztek a természetvédelemi tevékenységnek és a civil szervezetek működésének sem. Az egész év során
folyamatosan felszólaltunk a természetvédelem ügyében itthon és külföldön egyaránt. Partnereinkkel
közösen elkészítettük és közzétettük a kormány félidei civil környezetpolitikai értékelését. A BirdLife
International nemzetközi szervezet biztosította lehetőséggel élve felszólaltunk egyes EU-s szakpolitikák
jövőbeni kedvezőbb alakítása érdekében, különös tekintettel a Közös Agrárpolitikára, melynek különösen nagy hatással bír a természeti értékek fennmaradására.
Májusi közgyűlésünkön elfogadtuk szervezetünk új stratégiáját, ami a 2012-2016 közötti időszakban
meghatározza tevékenységünket. Új stratégiánk az eddigi értékekre és eredményekre építve a hangsúlyokat némileg áthelyezi, kiemelve azokat a korábban kevésbé hangsúlyos területeket, mint a társadalmi
kommunikáció és részvétel, a fenntartható tájhasználat, az érdekérvényesítés, a Kárpát-medence egy
ökológiai egységként történő kezelése vagy a környezeti nevelés. Igen ambiciózus célokat tűztünk ki,
amelyeket csak Tagságunk széleskörű támogatásával és Önnel együtt tudtunk és tudunk majd megvalósítani.

Madárbarát kert
programunk
10 éve indult.
Idén az évforduló

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az elmúlt évben segítette munkánkat!
Tartson velünk jövőre is, hogy még hatékonyabban léphessünk fel hazánk természeti értékeinek
megóvásában és madaraink védelmében.

ünneplésével együtt
köszönthettük az
5000. regisztrált
kerttulajdonost.

Bajor Zoltán
Elnök

Halmos Gergő
Igazgató
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¢ AZ MME ÚJ STRATÉGIÁJA 2012–2016

¢ SZAKPOLITIKA

Az Egyesület számára kiemelten fontos, hogy tevékenysége a társadalom legszélesebb rétegeinek
érdeklődését élvezze. Éppen ezért a társadalmi támogatottság legfőbb értékünk és munkánk alapja.
Az 1974. 01. 06-i megalakulás és 2012.12.31. között 34978-an léptek be az MME-be.
2012-es év végi nyilvántartásunk szerint az aktív taglétszám 5765, melyből 596 az új belépő
és 5169 a tagságát megújító. A tagság a családi tagokkal együtt 9249 főt számlált.
A támogatottság biztosítása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fent tagjainkkal,
tisztségviselőinkkel, a helyi csoportok és szakosztályok vezetőségével, szimpatizánsainkkal, illetve
helyenként önkéntesek bevonásával segítettük természetvédelmi projektjeink sikeres megvalósítását.
Az MME küldetésének, az Alapszabályban is megfogalmazott természetvédelmi és társadalmi szintű
szemléletformáló és partnerségi feladatainak ellátását a folyamatosan bővülő helyi csoport hálózat
segíti. Ezek a helyi szervezetek teszik lehetővé, hogy az Egyesület az ország egész területén képviseltesse mind a szervezetet, mind a természetvédelem és a környezeti nevelés ügyét.

A hazai zöld szervezetekkel együttműködve elkészítettük a kormány munkájának közös környezetés természetvédelmi félidei értékelését, amit átadtunk a Miniszterelnök képviselőjének.
Rendszeresen felszólaltunk a természetvédelmi intézményrendszer folyamatos gyengítése ellen.
Részt vettünk nemzetközi szervezetünk szakpolitikai munkájában, amelynek célja a következő
EU-s költségvetési időszak támogatási rendszerének természetvédelmi szempontból pozitív alakítása,
kiemelten a természetvédelmi források növelése és a Közös Agrárpolitika minél szélesebb körű
reformjának, zöldítésének megvalósítása.

A helyi csoportok működésének alapját az MME tagsága képezi. Lakcíme alapján minden új
egyesületi tag – hacsak nincs ettől eltérő kérése – a területi helyi csoportunk létszámát bővíti, amiről
a Központi Iroda rendszeres adatokat küld a helyi csoport vezetésének. Ezt követően a helyi csoport
is felveszi a tagokkal a kapcsolatot, rendszeres elektronikus levelekkel, esetenként havi hírlevelekkel
tájékoztatja a csoport eseményeiről, kirándulásairól, természetvédelmi akcióiról, melyekbe a tagok
így be tudnak kapcsolódni.

Szervezetünk 2012. évi közgyűlésén fogadta el új stratégiáját „Madárbarát Magyarország” címen,
melynek fő területei:
• Veszélyeztetett állatfajok megőrzése
• Madárvédelem határok nélkül
• Fenntartható terület- és tájhasználat
• Együtt a természetért
• Kapcsolatban a természettel
• Több forrást a természetvédelemre
• Tudással a természetvédelemért
• Hatékony szervezettel a madarakért
• Kiállunk a természetért

¢ BIRDLIFE INTERNATIONAL
Egyesületünk nemzetközi szervezete a BirdLife International a világ legnagyobb természetvédelmi hálózata. Partnerszervezeteink több mint 100 országban, 2,5 millió taggal, 4000 alkalmazottal állnak a
madárvédelem és természetvédelem szolgálatában. Az Európai és Közép-Ázsiai régió képviseleti irodát
működtet Brüsszelben, ahol az egyik legjelentősebb természetvédő szervezetként dolgozunk az Európai
Unió zöldítéséért.

Szervezetünk 2012 évi
közgyűlésén fogadta el
új stratégiáját
„Madárbarát
Magyarország”
címen

¢ HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Az egyesület tagja a Világ Természetvédelmi Uniónak (IUCN) is, melynek
Nemzeti Bizottságában illetve szakbizottságaiban tevékenykedünk.
Az MME 2012-ben tovább erősítette kapcsolatát a régiónkban működő madárvédelmi szervezetekkel,
kiemelten a BirdLife partnerekkel.
Több új határon átnyúló programot indítottunk az év során.
Szlovák partnereinkkel a kék vércse védelmére elnyertünk egy új LIFE+ projektet
és elindítottuk a madártani kutatások fejlesztését célzó határmenti programunkat, amelynek keretében
új technológiák pl. GSM alapú jeladók és geolokátorok kipróbálására nyílt lehetőség.

2

¢ TAGSÁG ÉS ORSZÁGOS HELYI CSOPORT HÁLÓZAT
Munkánkat további önkéntesek is segítik,
akik idejüket
és energiájukat nem
kímélve vesznek részt
az MME életében.

Tagjaink ezen kívül beléphetnek különböző szakmai szervezeteinkbe, szakosztályainkba is
(Ragadozómadár-védelmi Szakosztály, Gyűrűző- és Vonuláskutató Szakosztály, Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztály, Vízimadár-védelmi Szakosztály, Emlősvédelmi Szakosztály), illetve
részt vehetnek olyan munkacsoport feladatokban, mint a környezeti nevelés és az MME Monitoring
Központ által szervezett felmérések. Helyi csoportjaink és szakosztályaink az Egyesület autonóm működési egységei.
Az MME Központi Iroda természetvédelmi és környezeti nevelési szakmai anyagokkal, pénzügyi
és adminisztrációs háttérrel, illetve a tagdíjakból, adományokból és pályázati forrásokból befolyó
összegekkel segíti a helyi csoportok éves működését. Összességében elmondható, hogy az Egyesület
helyi csoportjai évente sok száz szervezett alkalom keretében közel hetvenezer emberrel találkoznak
rendezvényeiken, illetve több tízezer önkéntes munkaóra keretében végeznek természetvédelmi és
környezeti nevelési feladatokat.
Munkánkat további önkéntesek is segítik, akik idejüket és energiájukat nem kímélve vesznek részt
az MME életében. Kimutatásunk szerint a segítők csupán 5%-a 1 napot, 33%-uk 2-4 napot, 36%-uk
5-11 napot és 26%-uk több mint 12 napot tölt el nálunk önkéntes munkát vállalva rendezvényeinken, táborainkban, szakmai programjainkban.
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¢ HELYI CSOPORTOK BEMUTATÁSA
4
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CSALÁDI
TAGOKKAL

19. Soproni

62

108

14

20. Nógrád megyei

113

199

21. Kisalföldi

114

221

22. Börzsönyi

224

411

23. Szekszárdi

96

142

24. Komárom megyei

150

261

26. Heves megyei

69

99

28. Dombóvári

113

175

29. Zala megyei

108

154

30. Kaposvári

67

101

31. Észak-Borsodi

23

25

32. Zempléni

59

92

33. Tiszaközi

36

59

TEVÉKENYSÉGEK

TAGLÉTSZÁM

CSALÁDI
TAGOKKAL

1. Budapesti

1973

2943

34. Bükki

163

278

2 Békés megyei

102

148

35. Dél-Balatoni

75

123

3. Hajdú-Bihar megyei

197

298

36. Nyíregyházi

61

105

4. Gömör-Tornai

20

37

39. Tápió-vidéki

111

235

5. Gödöllői

122

203

Külföldi

19

27

7. Bács-Kiskun megyei

210

342

Összesen

5765

9249

8. Vas megyei

124

194

9. Fejér megyei

231

402

Szerepvállalás környezeti nevelésben

Sérült madarak mentése

10. Baranya megyei

410

736

Gyerek- illetve gyűrűzőtáborok szervezése

Békamentés

13. Tiszavasvári

23

33

Odú kihelyezése, karbantartása, felügyelete

Szemétszedés, takarítás

14. Szatmár-Beregi

27

41

Madárgyűrűzés, madárgyűrűzési bemutatók és madárgyűrűző táborok tartása

Aktív részvétel fajvédelmi munkálatokban

15. Csongrád megyei

216

360

18. Veszprém megyei

169

272

CSOPORT

4

TAGLÉTSZÁM

CSOPORT

TEVÉKENYSÉGEK

Élőhelyek felügyelete, karbantartása,
felújítása

Minden helyi csoport részt vesz országos és helyi
érdeklődésre számot tartó események szervezésében.
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¢ KIEMELT RENDEZVÉNYEINK
MADARAK ÉS FÁK NAPJA,
ismerkedés a természettel, madarainkkal, a gyűrűzés alapjaival májusban.
Madarász kollegáink felkérésre interaktív oktató programok, játékok segítségével hozzák közelebb
a madarak világát a látogatókhoz.

Csaknem 120 hazai
helyszínen szakavatott
vezetés mellett madárszámlálást tartunk, melyen

FÜLEMÜLÉK ÉJSZAKÁJA,
egy madárdalos májusi este.
Bár a rendezvény fő attrakciója a fülemüle, délután induló sétánk során mégis számos más madárfajjal is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az est fénypontjaként, mikor a többi madár elcsendesül,
a fülemülék zendítenek rá énekükre.

minden természetés madárbarát részt vehet.

GÓLYA ROADSHOW,
országos gólyafészek felmérési és gyűrűzési program júniusban.
A rendezvény középpontjában a gólyafészkek feltérképezése és a gólyafiókák színesgyűrűs jelölése áll.
A látogatóknak lehetősége nyílik belepillantani a hatalmas fészkekbe és a kisgólyákat megsimogatni.

BALATONI HATTYÚ ROADSHOW,
kalandos madárgyűrűzés augusztusban.
Hattyúterelés csatárláncban a balatoni iszapban cuppogva a nézők bevonásával. Az izgalom és a jókedv garantált a Balaton 11 különböző pontján.

EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK,
madárszámlálás októberben.
Csaknem 120 hazai helyszínen szakavatott vezetés mellett madárszámlálást tartunk, melyen minden
természet- és madárbarát részt vehet. A rendezvény érdekessége, hogy akár különleges, ritkán látott
madárfajok is szem elé kerülhetnek.

TATAI VADLÚD SOKADALOM,
több ezer madár egyidejű vonulása novemberben.
A hihetetlen látványt nyújtó hajnali tömeges libakihúzásának és az esti behúzásának lehetünk
szemtanúi. Mindemellett egész napos programsorozat is várja az odalátogatókat.

6

7

KIEMELT M ADÁR FAJOK VÉDELME

2012 É V E S
JELENTÉS

8

2012 É V E S
JELENTÉS

¢ FAJVÉDELMI PROGRAMOK

Létrehoztunk egy téli etetőhelyet a Jászságban.
Legyártattunk és elkezdtünk kihelyezni 100
darab új típusú műfészket. Biztosítottuk a
LIFE+ projekt 20 területén a parlagisas-territóriumok felderítését és rendszeres ellenőrzését,
melynek során számos, elsősorban illegális mérgezéses bűncselekményt is felderítettünk. Több
szakmai fórumon tartottunk előadást, négy
kisfilmet készítettünk, és a 25 kiadott sajtó- és
honlaphírünk hatására mintegy 250 riport jelent meg a médiában.

PARLAGISAS-VÉDELMI ÉS MÉRGEZÉSELLENES PROGRAM
2012-ben a parlagi sas magyarországi költőállományát 155-165 pár közé becsültük. 156 aktív parlagisas-territóriumban sikerült párban megfigyelni a madarakat, amelyből nyolc territóriumot újonnan
sikerült felfedezni. 151 pár foglalt el ismert fészket, amelyből 135 kezdte meg a kotlást. Összesen 172
fióka repült ki, amelyek közül 102 példányt gyűrűztünk meg. A korábbi évtizedben megfigyelhető állomány-növekedéshez képest alig nőtt a költő párok száma, a kirepülési siker nagyjából a sokéves átlaggal
megegyező volt.

2012-ben minden
korábbi évet felülmúlva
22 sérült, mérgezett,
meglőtt vagy elhullott

2012-ben minden korábbi évet felülmúlva 22 sérült, mérgezett, meglőtt vagy elhullott kifejlett madár
került kézre Magyarországon.
A megkerülések okai a következők voltak: mérgezés (ezek közül 13 elpusztult és csak egyet tudtunk
gyógyultan elengedni), áramütés (1 elpusztult), lelövés (1 elpusztult), vonatbaleset (1 elpusztult), bakteriális fertőzés (1 elpusztult), ismeretlen okból megkerült (4 elpusztult). Egy további műholdas jeladóval felszerelt madár pedig Törökországban szenvedett áramütést a szíriai határ közelében.
Az adatokból kitűnik, hogy 2012-ben ismét ugrásszerűen növekedett a mérgezéses esetek száma
és a parlagi sasok mellett további áldozatai is voltak ennek az illegális tevékenységnek: összesen 34 eset
során 32 fokozottan védett és 61 védett madár került elő. A 2012-ben indult HELICON LIFE+ pályázat keretében három nemzeti park igazgatósággal, két állatkerttel, az Országos Magyar Vadászkamarával, a Nemzeti Nyomozóirodával és a Természetfilm.hu Egyesülettel partnerségében számos akciót
kezdtünk a mérgezések visszaszorítására. Elkészítettünk egy Mérgezésellenes Akciótervet, amely tartalmazza a mérgezések esetén alkalmazandó állatorvosi, helyszínelési és nyomozási protokollt.

Létrehoztunk egy forródrótot a mérgezések
bejelentésére. Megrendeltünk egy tanulmányt,
amely az apróvad-állományokat befolyásoló
tényezőket vizsgálja. Elkészítettük a Jászsági
Madárvédelmi Terület fenntartási tervének első
változatát. Kilenc fiatal parlagi sast műholdas
jeladóval láttunk el. Három veszélyeztetett
parlagisas-fészket őriztettünk 46 önkéntes
bevonásával, összesen 170 napon keresztül.

További információk a projektről
és a fajvédelmi programról:
www.imperialeagle.hu

madár került kézre
Magyarországon.
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KÉKVÉRCSE-VÉDELMI PROGRAM

RÉTISAS-VÉDELMI PROGRAM

A Kékvércse-védelmi Munkacsoport által végzett széleskörű
állományfelmérés eredményeként 2012-ben a faj országos fészkelő
állományát 1000-1100 párra becsültük Magyarországon. A felmérésekkel összesen 926 fészket foglaló párt derítettünk fel, mintegy 750 fiókát
gyűrűztünk meg fém gyűrűvel és egyedi színes gyűrű kombinációjával.
Valószínűleg a rendkívül száraz nyár következtében az őszi gyülekező
szinkron-számlálások során egy időpontban megfigyelt kékvércseegyedszám a sok éves minimumot is alulmúlta. Szeptember negyedik
hetében számoltuk a legtöbb, összesen 1533 éjszakázó kék vércsét.
Az év során megnyertünk és elindítottunk egy új, nagyszabású
LIFE+ programot a faj védelmére Magyarországon és Szlovákiában.

Az MME és partnerei 2012-ben tovább folytatták a fajvédelmi program
megvalósítását. A legfontosabb feladat idén is az egyre bővülő állomány
országos felmérése volt, amely a megfigyelő hálózat fenntartása és működtetése nélkül nem lett volna megvalósítható. Ennek keretében az ország 19
térségében, mintegy 70 fővel tovább folytattuk a rétisasok számára alkalmas élőhelyek rendszeres ellenőrzését, figyelemmel kísértük a költések menetét és rögzítettük a költési eredményeket. Új fészkek esetén egyeztettünk
a hatóságokkal és a tulajdonosokkal a szükséges tennivalókról.
2012-ben az ismert költőpárok száma 25-tel 261-re emelkedett, a sikeres
költések száma 169, a kirepült fiókák száma 275 volt. A rétisasok téli
etetését az elmúlt évekhez hasonlóan a következő helyeken végeztük: Komárom-Esztergom megye, Somogy megye, Békés megye, Csongrád megye,
Alsó-Duna völgy és a Hortobágy. A téli méregmentes táplálék biztosítása
nagymértékben elősegíti a fiatal madarak áttelelését, továbbá lehetőséget
biztosít a színes gyűrűk leolvasására is. 2012-ben a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság megbízásából két db GSM alapon működő jeladót szereltünk fel rétisasfiókákra, így nyomon követhettük a kirepült fiatal madarak
mozgását. Az idei évben folytattuk a fiókák színes gyűrűvel történő jelölését. Az európai program részeként Magyarország, Ausztria, Horvátország és
Szlovákia a felül fekete és alsó részén zöld színű kódot kapta. Az évet jelölő
gyűrű 2012-től az egyszínű fekete, ami többet már nem változik az évek
folyamán. Az országkódos gyűrű a jobb, az évet jelölő gyűrű a bal lábra
került. Összesen 101 fiókát jelöltünk meg, ezzel az eddigi legjobb szezont
zárva.

További információk a projektről
és a fajvédelmi programról:
www.falcoproject.eu

KERECSENSÓLYOM-VÉDELMI PROGRAM
A Kerecsensólyom-védelmi Munkacsoport tagjaival, a nemzeti
parkoknál dolgozó kollégákkal közösen elvégeztük az országos
állományfelmérést, melynek eredményeként az országos állományt
241–245 párra becsültük. Összesen 164 fészket foglaló párt derítettünk
fel, amelyek közül 33 pár költése különböző okokból meghiúsult.
131 pár sikeres költéséből 418 fiatal repült ki.
Összesen 293 kerecsensólyom-fiókát gyűrűztünk meg fém gyűrűvel.
A monitoring tevékenység eredményeként elmondható, hogy a kerecsensólymok 72%-a nagyfeszültségű oszlopon, 28%-a fán foglalta el fészkét.
A MAVIR segítségével, a költési időszak előtt, egy kerecsensólyomfészek
mellé internetes webkamera került kihelyezésre. Célja, hogy
a kerecsensólymok viselkedését, fiókanevelését és a zsákmányállat összetételét figyelemmel kísérjük, illetve, hogy az interneten keresztül a lehető
legszélesebb nyilvánosság is nyomon követhesse a madarak életét. A kerecsenek költését összesen 148009 ember kísérte figyelemmel és az oldalt
több mint 1,5 milliószor nézték meg.
A LIFE program keretében a szélerőművek kerecsensólyom-állományra
gyakorolt hatását is vizsgáljuk, hogy a természetvédelmi hatóságok
részére a kiviteli engedélyeztetéshez szükséges útmutatót készíthessünk.
További információk a projektről
és a fajvédelmi programról:
www.kerecsensolyom.mme.hu

A monitoring tevékenység eredményeként elmondható, hogy
a kerecsensólymok
72%-a nagyfeszültségű
oszlopon, 28%-a fán
foglalta fészkét.

TÚZOKVÉDELMI PROGRAM
A Magyar Túzokvédelmi Munkacsoport által szervezett
szinkronszámlálásokban vettünk részt januárban és áprilisban.
A nehéz téli terepviszonyok között 1349 példányt sikerült
számba venni, míg a tavaszi állományfelmérés alkalmával
1358 példányt rögzítettünk. A megszámolt túzokok száma minden
bizonnyal csak szerény eltérést mutat a tényleges magyar állománytól.

SZALAKÓTA-VÉDELMI PROGRAM
Az MME önkéntesei 2000, a szalakóták számára kihelyezett mesterséges
odút ellenőriztek évente. 2012-ben az országos költőállományt felméréseink szerint 1000-1100 párra becsültük. A 2010-ben elkezdődött színes
gyűrűzési program is folytatódott és a meggyűrűzött 1072 szalakótából 428
példányt láttak el színes jelöléssel is. 2012-ben 24 olyan szalakóta került
meg a hazai költőterületen, amelyek korábbi években kaptak színes gyűrűt.
Az év során megkezdtük egy kárpát-medencei fajvédelemi projekt kidolgozását szlovákiai és romániai partnerek bevonásával.
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2012 É V E S
JELENTÉS
FEHÉRGÓLYA-VÉDELMI PROGRAM

¢ RÁKOSIVIPERA-VÉDELMI PROGRAM

Fehérgólya-védelmi Programunk több évtizedes múltra tekint vissza.
Lakossági online adatbázisunkba (golya.mme.hu) több mint 200 felhasználó töltött fel adatokat 2012-ben, így összesen már 11272 fészekről
és 61000 költés eredményéről van tudomásunk. 2012 átlagos gólyás év
volt a hazai fehérgólya-állomány költési sikere szempontjából. Érdekesség, hogy 2012 adatai pont az elmúlt 10 év átlagát adták. Az átlagos
fiókaszám 2,36 körüli értéket mutatott. Ahogy azt már megszokhattuk,
a lakosság is aktív szerepet vállalt a gólyák életének nyomonkövetésében.
Az év során több mint 50 esetben kaptunk bejelentést sérült, vagy áramütött, vagy egyéb okból bajba jutott gólyákról. Minden esetben igyekeztünk a problémát orvosolni önkénteseink, nemzeti parki partnerek,
elsősorban a természetvédelmi őrszolgálat tagjainak segítségével.
A már több éve üzemelő nagyhalászi webkamera mellett egy újabb gólyafészket is figyelhettünk Kazáron. A nagy érdeklődésre számot tartó
nagyhalászi és kazári, valamint a nyíregyházi etetőkameráinkat 5686
látogató, 125755 alkalommal látogatta meg 2012-ben.
A Gólya roadshow rendezvény keretében 145 helyszínen összesen 2000
látogató előtt 415 gólyafiókát gyűrűztünk meg. Ebben az évben először
megrendezett I. Nagyhalászi Gólyafesztiválon, 20 különféle programunkon (kiállítás, előadások, kvíz, rajzpályázat, látványgyűrűzés) 1000
érdeklődő vett részt. Az eseményt sikeresnek könyveltük el.

A kiskunsági Rákosivipera-védelmi Központban jelenleg majdnem 700 vipera él természetközeli körülmények között. 2012-ben rekord számú, 338 rákosi vipera született, ezekkel együtt a program
indulása óta már 1392 fiatal kígyó jött világra a Központban. Az állatok egészségesek, és a megfelelő
kondíciójuk biztosítása érdekében továbbra is biztosított a folyamatos állatorvosi ellenőrzés.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben kialakított táplálékállat-tenyésztő bázis egész évben megbízhatóan
elégíti ki a Központban tartott viperák rovartáplálék-igényét.
Folytattuk a nevelt viperák szabadon engedését is: 42 kígyót a korábbi kibocsátások helyszínén, további 45 viperát pedig egy új területen bocsátottunk szabadon. Hat egyedet jeladóval szereltünk fel,
így azokat egy éven keresztül nyomon követhetjük. A program részeként öt kiskunsági
élőhelyen az állományfelméréssel párhuzamosan egyenesszárnyú
rovarok és kisemlősök elterjedését, valamint az élőhelyek
vegetációját is vizsgáltuk. Vándorkiállításunk tavaly
10 helyszínen, mintegy 73 napig volt látható.
Összesen 21 helyszínen tartottunk bemutató előadásokat.

További információk a projektről
és a fajvédelmi programról:
www.golya.mme.hu

FEKETEGÓLYA-VÉDELMI PROGRAM
A feketególya-állomány felmérését 2012-ben is az országos
Feketególya-védelmi Programban megfogalmazott célok szerint
folytattuk. A fészkelő párok száma az előző évekhez képest jelentősen
nem változott, 380–420 pár körülire becsülhető. A költési siker
2012-ben átlagon felüli volt, de az ország néhány területén
– feltehetően a szárazság okozta táplálékhiány miatt – elmaradt
a korábbiaktól. A nemzetközi Fekete Gólya Színes Gyűrűzési Program
keretében folytattuk a fiókák színes gyűrűvel történő jelölését.
82 fiókát sikerült megjelölni és észt, lengyel, szerb, szlovák, izraeli,
német és magyar jelölésű madarakat azonosítottunk. Magyarországról
származó gyűrűs fekete gólyákat ebben az évben Szerbiában (2)
és Izraelben (16) figyeltek meg.

További információk a projektről
és a fajvédelmi programról:
www.rakosivipera.hu

¢ KÉTÉLTŰ- ÉS HÜLLŐVÉDELMI SZAKOSZTÁLY
2012-ben indítottuk el az Év hüllője ismeretterjesztő kampányunkat az Év madara program
mintájára. Célunk, a hüllőkről kialakult téves ismeretek és a velük szembeni negatív attitűd
megváltoztatása a hazai hüllőfajok részletes bemutatásával. Ebben az évben a lábatlan gyíkot
választottuk az Év hüllőjének, amely program a faj megismertetését célozta cikkek, előadások
és kiadványok segítségével. A fajt bemutató kiadványból 2000 példányt készítettünk.
Az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés honlapra 3094 bejelentés történt 448 regisztrált
adatfeltöltőtől. Adatainkat megosztottuk az Európai Herpetológiai Társaság Térképezési Bizottságával.
A szervezet a mi adatainkkal is kibővítve állította össze az „Új Európai Kétéltű és Hüllő Atlasz”-t.
A lakosság bevonásával hüllő élőhelykezelési akciókat hirdettünk a fővárosi Farkas-hegyen, Pándon
és az albertirsai Golyófogó-völgy élőhelyeken. A pesthidegkúti Vörös-kővár dombon eddig ismeretlen
haragossikló-populációra bukkantunk.
Szakosztályunk a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével,
mintegy 30 fő részvételével megszervezte az első pilisi szalamandra-felmérést és elindította
a Börzsöny herpetológiai (hüllőfajokra vonatkozó) felmérését is.

K ÉTÉLTŰ – ÉS HÜLLŐVÉDELEM

KIEMELT M ADÁR FAJOK VÉDELME

2012 É V E S
JELENTÉS

További információk a szakosztályról:
w w w.khvsz.mme.hu
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¢ ÉLŐHELYEK
FONTOS MADÁRÉLŐHELYEK (IBA) ÉS NATURA 2000
A Fontos Madárélőhelyek (IBA-területek) hálózata világszerte a madárvilág számára legfontosabb területeket foglalja magába. Ezek kiválasztásának szakmai alapját a BirdLife International alkotta meg. A
Fontos Madárélőhelyek rendszere adja a legtöbb EU-tagországban a Natura 2000 hálózat
Különleges Madárvédelmi Területei kijelölésének, rendszeres értékelésének szakmai alapját.
Az MME-ben 2005-től főállású IBA-Natura 2000 koordinátor foglalkozik e két összefüggő tevékenységi területtel. 2008-tól pedig a Központi Irodánkban időközben megalakult Élőhely- és Területvédelmi Csoport hatáskörébe tartozik valamennyi, a lehető legtágabban értelmezett élőhely-védelmi, IBA
és Natura 2000, EU és hazai természetvédelmi feladat egyesületi koordinálása.
A 2012-ben, az MME által fenntartott www.natura.2000.hu oldalon és a Központi Irodán keresztül
jelentős számú megkeresést kaptunk Natura 2000 területekkel kapcsolatban.
Munkánk során gyakran nem csak a területileg illetékes hatósághoz vagy kezelőhöz juttattuk el ezeket
a kérdéseket, hanem konkrét javaslatokat is megfogalmaztunk. A területvédelmi munka része volt
beruházásokkal kapcsolatos véleményalkotás, ahol természetvédelmi szakmai érdekeket képviseltünk,
legtöbbször pozitív eredménnyel. Az év folyamán többször adtunk hírt az EU Közös Agrárpolitikájával
kapcsolatos nemzetközi BirdLife kampányról.
2012-ben elindult a Svájci Alap B komponensére beadott, „A fenntartható természetvédelem
megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken – Egy átfogó kezdeményezés a Mátra és
a Kiskunság Natura 2000 területeinek megőrzéséért.” című nyertes pályázatunk megvalósítása. Ennek
keretében 2012 nyarán, a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával, az MME vezetésével
és a Szent István Egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának
részvételével program indult a hazai Natura 2000 területek állapotának alaposabb megismerésére és
természeti értékeinek megőrzésére. Átfogó célunk Natura 2000 területek kedvező természetvédelmi
helyzetének hosszútávon történő biztosítása, természetvédelmi, gazdasági, gazdálkodási és társadalmi
szempontból is a fenntarthatóságot szolgáló kezelési javaslatok kidolgozásával. A programban kiemelt
szerepet kap a hal-, a kétéltű-, a hüllő-, a madár- és a denevérfajok, valamint az emlős ragadozófajok
hazai állományának felmérése, továbbá kiterjedt vizsgálatokat tervezünk az élőhelyváltozások
trendjeinek érzékelésére és az erdőállományok minőségi változásainak nyomon követésére. Emellett
holtfa vizsgálatokat végzünk és elemezzük a vadfajok által okozott hatásokat is. A program megvalósításának tervezett összköltsége 560 millió Ft. A megvalósítás időszaka 2016 áprilisáig tart. Mintaterületeink a Mátra-hegység és a Kiskunság Natura 2000 területeire terjednek ki.
További információk a projektről:
www.natura.2000.hu
Átfogó célunk
Natura 2000 területek
kedvező természetvédelmi
helyzetének hosszú távon
történő biztosítása.
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¢ MADÁRÁLLOMÁNYOK NYOMONKÖVETÉSE

¢ MADÁRGYŰRŰZÉS

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület működteti Magyarország egyetlen, az ország egész területéről
adatokat gyűjtő, elsősorban madarakra koncentráló Monitoring Központját. Ennek három legjelentősebb, madarakra
vonatkozó állományfelmérő- és monitoring programja:
a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM), a Ritka
és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja (RTM) és a
Vonuló Vízimadár Monitoring program (VVM). Az MMM
program az Egyesület és a magyar természetvédelem számára
nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat a biológiai sokféleség
(biodiverzitás) és a gyakori madárfajok állományalakulására
vonatkozóan. A programhoz eddig mintegy 1200 önkéntes
felmérő kapcsolódott. 2012-ben megközelítően 220 mintaterületen történtek számlálások. A monitoring adatbázis jelenleg 12 millió rekordot tartalmaz (mmm.mme.hu).
A Központ 2010 óta működteti az online adatfeltöltési és
lekérdezési lehetőséget is tartalmazó Vízimadár adatbázist
(vizimadaradatbazis.mme.hu), ami új lendületet adott a
VVM programnak is. Az oldalra 2012 végéig 370 mintaterület 5980 alkalommal végzett vízimadár számlálásáról töltöttek fel 978 ezer adatot a megfigyelők. Az RTM az 1990-es
évek elejétől működtetett programunk, melynek 2011 végére
készítettük el online elérhető adatbázisát (rtm.mme.hu),
ahova 2012-ig 150 ezer adatot töltöttünk fel. A terepi munkákban sok száz önkéntes felmérő vállal aktív szerepet.

Az MME Madárgyűrűzési Központ 1976 óta a hazai madárgyűrűzés szakmai irányító szervezete. Nyilvántartja a
magyarországi madárgyűrűzőket, kezeli a magyar madárgyűrűzési adatbankot, amely jelenleg 5,3 millió adatot tartalmaz.
Kapcsolatot tart a külföldi társközpontokkal, valamint a madárgyűrűzés szakmai ernyőszervezetével az Európai Madárgyűrűzési Szövetséggel (European Union for Bird Ringing:
(EURING). A Központ biztosítja a sorszámozott ornitológiai
jelölőgyűrűket a madárgyűrűzők részére.
A Központ jelenleg 372 madárgyűrűzőt tart nyilván, akik
közül 232 aktív státuszú. A madárgyűrűzők jelentős része az
MME tagja is egyben. 2012-ben Magyarországon összesen
200 madárfaj 196 622 példányát jelölték meg, leggyakrabban
széncinegét (22 763 pld.), cserregő nádiposzátát (14 949
pld.), valamint barátposzátát (14 513 pld.). A meggyűrűzött
madarak egy része fiókakorban kapta az egyedi azonosítót,
összesen 93 madárfaj 14 483 példánya. A gyűrűzések közel
fele a nyolc madárgyűrűző állomáson történt, amelyeken a
jelölések mellett közel 22 ezer visszafogást is regisztráltak. A
hazai költő énekesmadarak állományváltozását figyelő madárgyűrűzési hálózat (Constant Effort Sites, CES) 2004 óta
működik. 2012-ben a 34 CES ponton 9435 madarat jelöltek
meg, és 3834 visszafogási adatot regisztráltak.

Mindennapi Madaraink
Monitoringja (MMM)
2012. évi tavaszi felmérések

Az ornitológiai (fém) jelölőgyűrű mellett teleszkóppal, vagy
akár szabad szemmel is leolvasható színes, egyedi kóddal
ellátott műanyag jelölőgyűrűket is alkalmaznak a gyűrűzők,
elsősorban nagyobb testű madarak esetében. 2012-ben színes
jelölés 32 madárfaj 6374 egyedére került. 2012-ben a Madárgyűrűzési Központ a gyűrűzési és a visszafogási adatok mellett
összesen 2606 megkerülési levelet dolgozott fel, amelyek
közel nyolcezer színesgyűrűs megfigyelési, valamint közel ezer
kézrekerülési adatot tartalmaztak.

További információk a madárgyűrűző központról:
www.mme.hu/termeszetvedelem/madargyrzesi-koezpont.html

2012-ben színes
jelölés 32 madárfaj
6374 egyedére
került.
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További információk a Monitoring Központról
és eredményeinkről:
www.mmm.mme.hu
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¢ KOMMUNIKÁCIÓ
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) kiemelt célja a természetvédelem ügyének
minél hatékonyabb és szélesebb körű képviselete,
a madarak és a társadalom közötti jó viszony alakítása,
a természetvédelmi konfliktusok megelőzése, kezelése. Országos szinten a Központi Irodában működő
társadalmi kapcsolatok osztály (TKO) koordinálja az
olyan, egyesületünk életében egyre fontosabb feladatokat, mint a külső és belső kommunikáció (honlap,
Facebook, YouTube, Twitter oldalak, honlap hírek,
sajtóközlemények), a tagnyilvántartás, kiadványok
tervezése, Madártávlat magazin megjelentetése, rendezvények, oktatási program, év madara program,
Madárbarát kert program, adó 1% felajánlás, céges és
magán adományozás. A TKO munkatársai a tervezési,
szervezési feladatok mellett Budapesten rendezvények
lebonyolítását végzik és oktatási feladatokat is ellátnak.

szórólap:fehér gólya 1/12/12 10:04 PM Page 1

Veszélyeztetô tényezôk

• A hazai egerészölyvekre valószínûleg a középfeszültségû
elektromos oszlopokon elszenvedett áramütés jelenti
jelenleg a legnagyobb veszélyt (ez a faj a leggyakoribb
áldozat is egyben), amelynek következtében minden
évben ölyvek ezrei pusztulhatnak el.

• További állományveszteséget okoz az út mellett
táplálkozó ölyvek gyakori elütése.

• Új veszélyforrásként jelentkezik a közelmúltban elhara-

pódzott illegális mérgezési hullám. Az elmúlt években
több mint ezer védett és fokozottan védett mérgezett
madár tetemét találták meg a szakemberek, de a valós
szám ennek többszöröse, hiszen az esetek nagy részérôl
nem értesülünk. A megtalált madarak között 292 (29%)
egerészölyv volt, így itt is ez a faj volt a legnagyobb
mértékben érintett.

• Sajnos a faj már említett téves vadgazdálkodói

Mit tehetünk a védelmük érdekében?
• A középfeszültségû oszlopok madárbaráttá tétele, amiben
az MME, az áramszolgáltatók és a szaktárca már évtizedek
óta dolgoznak, és máig az oszlopok mintegy 20%-át sikerült
így átalakítani.

• Mérgezéses esetek felderítési mutatóinak növelése,
melynek érdekében szakembereink együttmûködnek
a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel.

• Tudományos kutatási
eredményekkel alátámasztott ismeretterjesztô,
szemléletformáló
kampány a ragadozómadarak téves vadászati
megítélésének megváltoztatása érdekében, és
apróvadvédelmi élôhelykezelési tanácsadás.

• Az ölyvek zsákmányszerzését segítô beülô
T-fák telepítése gyepekre
és agrárterületekre,
ami a gazdálkodók
számára jelentôs
biológiai védekezési
lehetôséget jelent
a terménydézsmáló
rágcsálók ellen.

megítélése miatt folyamatosan elôfordul a védett
ölyvek illegális lelövése és a fészkek szétlövése.

• A ragadozómadár-állományok ismételt összeomlásához

vezetne az a kezdeményezés, ami több más faj mellett
az egerészölyv „túlszaporodására” és „károkozására”
hivatkozva legálissá kívánja tenni lelövésüket, gyérítésüket.

Grafika: Kókay Szabolcs

·

Fotók: Majercsák Bertalan, Papp Gábor
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Csatlakozzon hozzánk!
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
1121 Budapest, Költô u. 21.
E-mail: mme@mme.hu
Telefon: 06 1 275 6247
www.mme.hu
Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!
Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215
Adószámunk: 19001243-2-43

Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

www.mme.hu

10 ÉVES A MADÁRBARÁT KERT
PROGRAM
A 2002-ben indult Madárbarát kert programunk,
mely az MME legfontosabb társadalmi szintű gyakorlati madárvédelmi kezdeményezése, 2012-ben több
mint ötezer taggal ünnepelte tíz éves jubileumát.
A programhoz bárki csatlakozhat, a regisztrációt
követően, majd az ajánlott madárvédelmi tevékenységeket elvégezve megszerezheti a program nevével
azonos elismerő táblát is. A Madárbarát kert jelenleg
öt alprogramot tartalmaz. A programok első évtizedes
számszerűsített eredményei a következő táblázatban
megtekinthetőek.

ALPROGRAM
(MEGHIRDETÉS ÉVE)

REGISZTRÁLÓK SZÁMA
2012-BEN
(2002-2012 ÖSSZESEN)

TÁBLÁT KAPTAK
2012-BEN
(2002-2012 ÖSSZESEN)

Madárbarát kert (2002)

272 (4081)

187 ( 2258)

Madárbarát óvoda (2002)

57 (700)

63 (355)

Madárbarát iskola (2002)

19 (257)

18 (122)

Madárbarát panel (2008)

2 (30)

4 (12)

Madárbarát munkahely
(2008)

9 (53)

11 (27)

Összesen

359 (5121)

283 (2772)
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LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Az MME egyik legfontosabb lakossági kapcsolatépítő
tevékenységét az országos madarász közösségi programok jelentik. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012ben is több olyan rendezvényünk volt, mely előzetes
meghirdetést követően az ország több pontján várta az
érdeklődőket. Ebben az évben új elemmel, a kétnapos
Nagyhalászi gólyafesztivállal bővült közösségiprogram-kínálatunk. Összegyűjtöttük néhány országosan
is meghirdetett, érdekes, a szívünkhöz közelálló MME
rendezvény látogatottsági adatát:

Az MME Madarász Ovi és Madarász Suli programja
Egyesületünk évtizedek óta sikeresen működő környezeti nevelési kezdeményezése, melyben országszerte
minden évben több száz oktatási intézmény és pedagógus, valamint több ezer gyerek vesz részt.
A program keretében előadóink, foglalkozásvezetőink
az intézmény pedagógusaival történt egyeztetést követően ellátogatnak az óvodákba és iskolákba, ahol akár
a szorgalmi időszak egészét felölelő, több alkalmat
magába foglaló tematika szerint tartanak tantermi és
terepi (madármegfigyelés, madárgyűrűzés) foglalkozásokat.

MADARÁSZ
LAKOSSÁGI
RENDEZVÉNY
NEVE

RÉSZTVEVŐK
(HELYSZÍNEK)
SZÁMA

Tokaji
partifecske hajózás

120

Fülemülék éjszakája
országos program

1532 (44)

Gólya roadshow
országos program

2555 (155)

Nagyhalászi
gólyafesztivál

1000

Balatoni hattyú
roadshow

750 (13)

Európai Madármegfigyelő Napok

2764 (117)

Tatai Vadlúd
Sokadalom

15 500

Csodálatos madaraink

800

Családi Nap
a Jókai kertben

1000

Európai
Autómentes Nap

1000

Területi szervezetek
helyi rendezvényei

40 171

Összesen

64 637

A Svájci-Magyar Együttműködési Program „Égig
érő tanterem” című pályázatba is bekapcsolódtunk.
Ennek egyik eleme a tananyagfejlesztés, melyben
kidolgozásra került a “Középpontban a Natura 2000
hálózat Tájékoztató és segédanyag óvoda- és iskolapedagógusok, erdei óvodai és erdei iskolai környezeti
nevelők, szolgáltatók számára” címmel. Korcsoportonként két-két, összességében hat modult dolgoztunk
ki az Erdei óvoda és Erdei iskolák számára a gyakorlati madárvédelem és a Natura 2000 téma három
korcsoportos (óvodások, alsó és felső tagozatosok)
feldolgozásának segítése érdekében. Elkészültek ehhez
kapcsolódóan a segédanyagok látványtervei,
és a segédanyagok használatát megkönnyítő
útmutatások és módszertani leírások.
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AZ MME A VILÁGHÁLÓN

TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG

Egyesületünk legfontosabb együttműködő partnere a lakosság. Az emberek leggyorsabban, legszélesebb
körben az interneten keresztül tájékoztathatók, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a digitális kommunikációra. Elsősorban a honlapunkon jelentetünk meg híreket, aktualitásokat, másodsorban pedig
a Facebook-ot használjuk, ami egy ideális felület arra, hogy a lakosságot foglalkoztató kérdéseket is
közzé tegyünk, megvitassunk és a lehető legtöbb emberhez jussunk el. A Facebook-on a 2012-ben
4320 új rajongót gyűjtöttünk, és az év végén 7731 rajongóval büszkélkedhettünk.
A 211 Facebook kommentet, amit az elmúlt évben publikáltunk, több mint 3 millióan látták és
82 ezren „kommentálták”. Továbbá nem elhanyagolható eszköz a YouTube csatornánk sem, ahová
68 új, saját készítésű videó került fel. A több mint kétszáz kisfilmünk nézettsége az év végére meghaladta a 350 000 letöltést. Elektronikus hírlevelünket havi gyakorisággal juttattuk el mintegy 11 ezer
címre. Legnagyobb nézettsége webkameráinknak volt, amelyeket megközelítően 150 országból több
milliószor látogattak meg, hogy bepillanthassanak fehér gólyáink, kerecsensólymaink és vörös vércséink
„családi életébe”. Ezeken kívül télen több etetőnk megkapóan gazdag madárvilágát is nyomon követhették az érdeklődők.

Az SZJA 1% felajánlások napjainkban az Egyesület egyik legjelentősebb független bevételi forrása.
2012-ben ugyan tovább emelkedett a személyi jövedelemadójukat az MME-nek falajánlók száma,
azonban az adózási szabályok változásának következtében, az elmúlt évek tendenciájával ellentétesen
csökkent az ebből befolyó összeg, amint ez a következő táblázatból is kiolvasható:

facebook.com/pages/MME/292148076390
youtube.com/user/MMEBirdLifeHungary

Év
2008
2009
2010
2011
2012

Felajánlott SZJA 1% összege
22,1 millió Ft
27,1 millió Ft
30,1 millió Ft
31,0 millió Ft
25,8 millió Ft

1%-ot felajánlók száma
3445
4259
4802
5749
5937

Egyesületünk életében egyre fontosabb, sőt igen meghatározó szerepe van az egyéni adományoknak.
Éppen ezért 2012-ben is folytattuk azt a 2008-ban indított, egész éves adománygyűjtő kampányunkat,
melynek köszönhetően tovább növekedtek a természetvédelmi céljaink megvalósítására felhasználható
bevételeink. Adományozóink száma pedig már meghaladta a 20 000 főt. Legnagyobb egyéni és céges
adományozóink támogatását három kategóriába soroltuk a felajánlott összeg mértékétől függően.
Mindezek mellett érkezett a főbb kategóriákba ugyan nem besorolható, mégis jelentős összeg
MME tagoktól és tagsággal nem rendelkezőktől egyaránt, akiknek szintén köszönettel tartozunk
támogatásukért.
Támogatási kategória
Arany fokozatú támogató
Ezüst fokozatú támogató
Bronz fokozatú támogató
Támogató MME tagok
További főbb támogatók
Összesen

Támogatók száma
5
6
64
318
1033
1426

támogató oklevelek:Layout 1 10/6/10 11:44 AM Page 2

támogató oklevelek:Layout 1 10/6/10 11:44 AM Page 1

támogató oklevelek:Layout 1 10/6/10 11:43 AM Page 3

OKLEVÉL

OKLEVÉL

OKLEVÉL

a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
arany fokozatú
támogatója

a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
ezüst fokozatú
támogatója

a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
bronz fokozatú
támogatója

Budapest

Budapest

Budapest

elnök

elnök

elnök
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AZ EGERÉSZÖLYV ÉVE
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1974 óta
választja meg az év madarát. A program keretében – a lakossággal és a
médiával szorosan együttműködve – olyan fajra, alkalmanként
madárcsoportokra fókuszálunk egy éven át, mellyel kapcsolatban
tartós vagy jelentős mértékű természetvédelmi probléma merül fel.
A lakosság, internetes szavazatai alapján a vadászhatóvá
tétellel fenyegetett egerészölyvet választotta a
2012. év madarává. A programévben az
MME Monitoring Központ elindította a
gyakori ragadozómadár monitoring
Programot (RMM), az MME Madárgyűrűzési
Központ önkéntes szakemberei pedig
175 egerészölyvet jelöltek meg színes
jelölőgyűrűvel, illetve szervezetünk
munkája alapvetően járult hozzá ahhoz,
hogy az egerészölyv nem került fel a
vadászható fajok listájára.

MME TERMÉSZETBARÁTOK BOLTJA
Az MME által működtetett Természetbarátok Boltja évek óta
megfelelő minőségben és szakmai szempontokat figyelembe véve
árusítja a természet- és madárvédelemhez szükséges eszközöket.
Természetesen gondoltunk a nevelési és oktatási intézményekre is,
melyek munkáját speciális oktatási csomagokkal segítjük.
Az általunk forgalmazott termékek között megtalálhatók
könyvek-kiadványok, távcsövek, ruházat és ajándéktárgyak is.

¢ A 2012-ES PÉNZÜGYI ÉV
Szervezetünk a 2012-ben az elnyert EU-s
pályázatoknak köszönhetően jó évet zárt. Örvendetes
tény, hogy ebben az évben a támogatóinktól érkező
adományok, az adó 1% és a tagdíjak együttes összege
meghaladta a 120 millió forintot. Ez a kiemelkedő
bevételi forrás biztosította az alapvető szervezetünk
zökkenőmentes működését. Köszönet illeti ezért
minden támogatónkat.
A pályázati bevételeink túlnyomó részét teszik ki
az Európai Unió LIFE Nature keretéből támogatott
projektek, valamint EU-s forrásból származó hazai
pályáztató szervezeteken keresztül elnyert pályázatok.
A 2012. évi összes bevételünk meghaladta az 1 milliárd forintot, de a pályázatok esetében számviteli okok,
valamint a pályázatok mechanizmusa miatt a bevételek egy része 2013-ban kerülhet csak jóváírásra. Ebből
következően több mint 490 millió forint
bevétel áthúzódik a 2013-ra. Ennek ellenére pozitív
mérleggel zártunk.
A kiadásaink 57%-át közvetlenül természetvédelmi
programjainkra fordítottuk, 15%-át ismeretterjesztési,
adományszervezési, oktatási és kommunikációs
feladataink finanszírozására használtunk fel.
Helyi csoportjaink munkájának költségei a teljes
költségvetés 11%-át, míg az MME Központi
Irodájának költségei 13%-ot tettek ki 2012-ben.
Célunk az, hogy a következő években a támogatások
növekedésének ütemét megtartsuk, és emellett
stabilizálni tudjuk a pályázati bevételeket úgy, hogy
a továbbiakban ezek előfinanszírozási és társfinanszírozási kényszere ne okozzon likviditási
problémákat szervezetünknek.

BEVÉTELEK
4% Egyéb bevételek

6% Vállalkozási
bevételek

2% szakmai tevékenységek bevételei

15%
Magánszemélyek
támogatása

2% hazai
pályázatok

5% Adó 1%
3% Cégek,
alapítványok
támogatása

62%
EU-s és
nemzetközi
pályázatok

Összesen 525 millió forint

KIADÁSOK
13%
központi iroda

GAZDÁLKODÁS
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4% vállalkozási
tevékenységek költségei

7%
adományszerzés
költségei
8%
társadalmi
kapcsolatok
11%
helyi csoportok

57%
természetvédelmi
programok

Összesen 494 millió forint

Aki személyesen szeretne vásárolni, az a fővárosi
Központi Irodában lévő boltban kedden és szerdán
megteheti, egyébként pedig az internetes web áruház
(www.bolt.mme.hu) folyamatosan elérhető az érdeklődők számára.
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ARANY FOKOZATÚ

• Hajba Antal (Sárvár)

• Know-How Audit Kft. (Tatabánya)

MAGÁN TÁMOGATÓINK

• Hopp Zsolt ( Budapest)

• KPMG Tanácsadó Kft. (Budapest)

• Ignácz György (Budapest)

• Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség (Győr)

• Farkas Árpád (Százhalombatta), Fazekas Anna (Bu-

• Borhi Tamás (Budapest)

• Jeney Gyula (Budapest)

• Márta Stúdió Bt. (Kecskemét)

dapest), Fazekas Zsolt (Biatorbágy), Fejér Tamásné (Bu-

• Lehmann László (Budapest)

• Karsai Chislaine ( Budapest)

• Oktel Kft. (Szekszárd)

dapest), Fejérdy László, Dr. (Budapest), Ferencz Sándor

• Szládovics András (Budapest)

• Kecskeméti György (Budapest)

• Pannonpower Holding Zrt. (Pécs)

(Tenk), Ferenczi Gyöngyi (Nagyvenyim), Ferenczi János

• Varga Péter (Budapest)

• Kiss Zoltánné (Isaszeg)

• SM’ART Galéria Bt. (Budapest)

(Dunaföldvár), Fischer Béla László (Budapest), Fitos

• Kiss Zoltánné (Nyírlugos)

• Vámőr Kft. (Budapest)

Tihamérné (Ercsi), Fodor Eszter, Dr. (Budapest), Fodor

• Komlós Zoltánné (Kecskemét)

• Zárdai Ügyvédi Iroda (Budapest)

Péter (Székesfehérvár), Fogl Miklós (Cegléd), Földesi

ARANY FOKOZATÚ

• Kovács Márta Éva (Dunaújváros)

CÉGES TÁMOGATÓINK

• Kremniczky László (Budapest)
• Molnár Sándor (Eger)

• MAVIR Zrt. (Budapest)

Ágnes (Budapest), Dr. Frank Judit (Csorna)
PÁRTOLÓ TAGJAINK

• Nagy Csabáné (Nagyberény)

• Gaal Gyula (Budapest), Gajdos Sándor (Tatabánya),
Gál László (Budapest), Gál Melinda, Dr. (Budapest),

• Némethy Zoltán (Budapest)

• Dr. Adonyi Ágnes, (Budapest), Alpár Péter,

Galanits Rita Anna (Budapest), Garamvölgyi Péter

• Olasz Ernő (Dunakiliti)

(Budajenő), Angeli Sándor (Császártöltés),

(Dunaújváros), Gasparics Antal, Dr. (Budapest), Gazsó

EZÜST FOKOZATÚ

• Dr. Óvári Judit (Szeged)

Antal Miklós (Pécs), Augusztin Anita (Győr)

György (Budapest), Gémes Gábor (Szigetszentmik-

MAGÁN TÁMOGATÓINK

• Petrányi Judit (Budapest)

lós), Gergely Péter, Dr. (Csobánka), Gombos Katalin

• Dr. Pintér Gábor (Göd)

• Baji Gál Árpád (Gödöllő), Bakai Gergely (Biatorbágy

(Szombathely), Gottlaszné Pistyur Ildikó (Szentendre),

• Deák András (Zalaegerszeg)

• Rácz Gergő (Budapest)

Balázs Ágnes (Budapest), Balázsovits János (Domony

Gráf Antalné (Ócsa), Gräffné Szegedi Marianna (Du-

• Rákosi Árpád (Ajka)

• Dr. Radoszáv Miklós (Budapest)

Balog Csaba (Kecskemét), Balogh István (Nábrád

nabogdány), Grössing Gusztáv (Budapest), Guothné

• Ráthonyi László (Debrecen)

Dr. Balogh Róbert (Budapest), Bán Tibor (Pécs),

Fodermayer Edit, Dr. (Tata), Gyarmati Imréné (Mező-

• Dr. Révész István (Orosháza)

Bányai Dezső (Bonyhád), Barcsik Sándor (Kiskun-

túr), Gyimóthy Zsuzsa (Sopron), Győri Mária (Buda-

EZÜST FOKOZATÚ

• Rozgonyi Viktória ( Budapest)

majsa), Bárdos Barnabás (Budapest), Barkó Zsuzsanna

pest)

CÉGES TÁMOGATÓINK

• Dr. Somogyi Péter (Nagy-Britannia)

Márta (Budapest), Bartal András (SZLOVÁKIA), Bata

• Szatmáry László (Budapest)

Tibor (Szolnok), Benke Anna (Budapest), Bérces Judit

• Haála Gyula (Biatorbágy), Hajnal Barbara, Dr.

• Dr. Sziráki Edina Ágnes (Decs)

(Gárdony), Berencsi Zsuzsanna (Nyíregyháza Sóstó-

(Verőce), Hajnal Erzsébet (Budapest), Halmos Péter

• Szepes Árpád (Budapest)

fürdő), Berkes Istvánné (Dávod), Biróné Czinder Judit

(U.S.A.), Halmschlager Andrea (Pilisvörösvár), Hantosi

• Magyar Hipermarket Kft. (Törökbálint)

• Tripolszky Sarolta (Budapest)

(Budapest), Bitter Edina (Budapest), Boda Tibor

Ferenc (Budapest), Hegedűs Zoltán (Göd), Herpay Or-

• MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. (Budapest)

• Vasas István (Tatabánya)

(Budapest), Dr. Bodnár Ágnes (Budapest), Bodor Beáta

solya (Budapest), Herr Jánosné (Dunabogdány), Heté-

• Syngenta Növényvédelmi Kft. (Budapest)

• Vetier Márta (Budapest)

(Kétérköz), Bogosi János (Kóka), Boncz Éva (Körmend),

nyi Ottó (Zsámbék), Hodosi Miklós, Dr. (Veresegyház),

• Dr. Zelkóné Rozsnyai Erzsébet (Remeteszőlős)

Borbás Ferencné (Budapest), Borkó Károly (Kisvárda),

Hoffmann Péter (Cserszegtomaj), Hollósi Tibor (Székes-

Bozsoki Géza (Somogyaszaló), Dr. Bölcs Ágnes

fehérvár), Holovics István (Budapest), Hornyák Klára

• HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálat (Budapest)

BRONZ FOKOZATÚ
MAGÁN TÁMOGATÓINK

(Budapest), Bönsch Stefan (Budapest), Budea Áron

(Budapest), Hörömpöly Gábor (Pápa), Hruska Csaba

BRONZ FOKOZATÚ

(Budapest), Bukodi Zsófia Katalin (Budapest),

(Budapest), Hufnágel Ádám (Mecseknádasd), Hunyadi

CÉGES TÁMOGATÓINK

Bukor László (Kecskemét-Hetényegyháza),

László (Budapest)

• Almási Gábor (Budapest)
• André Saanen (Jászszentandrás)
• Bakonyi Gábor (Budapest)
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• Engel Éva (Miskolc), Erős Zsuzsanna (Budapest)

Bukovics Györgyi (Budapest)
• A Természet Felfedezése
Közhasznú Alapítvány (Kisar)

• Inturri Mátyás (ITALIA)
• Chabada Kinga (Budapest), Czibak Róbert (Bánk),

• Dr. Ballai Éva (Budapest)

• Antra-Mark Kft. (Budapest)

Cságoly Imre (Káld), Csajbók Ferencné (Kecskemét),

• Jagudits-Nagy Nóra (Sopron), Jakab Attila (Nyírbá-

• Balogh Erzsébet (Budapest)

• BÁCSVÍZ Víz-és,Csatornaszolgáltató Zrt. (Kecskemét)

Császár Csaba (Vác), Cserépy Zoltán (Budapest), Csire

tor), Jaksa Renáta Anna (Budapest), Jancsó Lászlóné

• Bárdos Péter (Budapest)

• Biorest Kft. (Budapest)

Melinda (Miskolc), Csomós Dávid (Szentgotthárd Rá-

(Budapest), Jermendyné Dr.Zsoldos Enikő, Dr. (Buda-

• Bringye Zsolt (Budapest)

• CHKY Design Kft. (Budapest)

bafüzes), Csorba Andrea (Budapest)

pest), Juhász Gergő (Budapest)

• Dr. Demeter András (Törökbálint)

• Cobra Control Kft. (Budapest)

• Domonkos Gizella (Szeged)

• Ebesi Pulykahízlaló Kft. (Ebes)

• Deák Ferenc (Perkáta), Deák Péter (Kartal), Deb-

Kapota-Lajkó Virág (Kerepes-Szilasliget), Karádi Zita

• Eszékiné Dávid Mária (Budapest)

• Emri-Patent Kft. (Debrecen)

receni Károly (Lovasberény), Deme Milán (Sopron),

(Budapest), Kárpáti Róbert Tamásné (Lovasberény), Ka-

• Fekete Gábor (Budapest)

• Északdunántúli Vízmű Zrt. (Tatabánya)

Dévényi Norbert, Dr. (Esztergom), Dobozi József (Iván-

szás Ágnes (Budapest), Katus Ferenc (Budapest), Kávai

• Geréby György (Budapest)

• Fitoland Kft. (Budapest)

csa), Domonics Róbert (Budapest), Dorogman László

Annamária, Dr. (Budapest), Kázmér Judit (Diósd),

• Gerlang Ferenc (Székesfehérvár)

• FIWI-HŰT KFT. (Tatabánya)

(Budapest)

Kelemen Zsolt, Dr. (Budapest), Kenesei Gáborné (Bu-

• Kalmár Gyula (Baja), Kancler Bálint, dr. (Budapest),
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dapest), Keresztes György Pál, Dr. (Budapest), Kertesi

• Ocsenás Pál (Budapest), Ortmann-né Ajkai Adrienn

reszt), Tordai György, Dr. (Tác), Torma Edit (Dunakeszi),

KEVI Növény Kft. (Túrkeve)

Zsuzsanna, Dr. (Budapest), Kerti Mária (Budapest),

(Pécs), Oszolyné Jakab Éva, Dr. (Budapest), Ozsváth

Tóth Gábor (Budapest), Tóth Péter (Zalaszentiván), Tóth

Konkoly Kft. (Jászberény)

Király Erika Edit (Székesfehérvár), Király Kálmán,

Péter Tamás (Pannonhalma)

Tamásné, özv. (Piliscsaba), Tömöry Ákos (Budapest), Tö-

Kontinex Kft. (Szeged)

ifj. (Bábolna), Kirizs György (Komárom Szőny), Kiss

rőcsik László (Budapest), Török László (Pilisborosjenő),

Lángmester Tüzeléstechnika Kft. (Szolnok)

Endréné (Mogyoród), Kisdeákné Horváth Zsófia (Buda-

• Pál Gábor (Pilisvörösvár), Pap László (Budapest),

Turáni Józsefné, özv. (Budapest), Turtsányi Johanna

Lausmed Kft. (Baja)

pest), Kiss Dániel, Dr. (Budapest), Kiss Károly Miklós,

Papp Mária (Poroszló), Papp Zoltán (Helvécia),

(Piliscsaba)

Magyaralmási Agrár Rt. (Magyaralmás)

Dr. (Dörgicse), Kiss Mária (Kismarja), Kissné Olaj

Pénzesné Mezős Lujza (Pomáz), Péterfi Csaba (Gö-

Anna (Tét), Klenk József (Veresegyház), Koch István,

döllő), Pintér Tamás (Bóly), Pirik Zsolt (Sziget-

• Uhrin Csaba (Békéscsaba), Üveges Zsuzsanna (Buda-

Minerva Kft. (Keszthely)

Dr. (Baja), Kocsis Zoltán, Dr. (Balatonfüred), Koós

szentmiklós), Póczy László (Győr), Pongor Lilla, Dr.

pest)

Nagy Lovas Kft. (Budapest)

Viktor (Tinnye), Kovács Andrásné (Budapest), Kovács

(Balatonszabadi), Popovits Frigyes (Pócsmegyer), Pozso-

Krisztina, Dr. (Budapest), Kovácsné Kárpáti Aranka

nyi Erzsébet (Veresegyház), Pulay Zoltán (Tata), Putz

• Vadnay Réka (Nagyszekeres), Vajdáné Farkas Nóra, Dr.

Nosztalgia Ajándék Kft. (Budapest)

(Baja), Kovácsné Rápolti Gabriella (cím ismeretlen),

Károly (Pilisszentkereszt)

(Kaposvár), Vámosi Péter, Dr. (Gödöllő), Varga Eszter

PAMP Bt. (Baja)

(Kecel), Varga Gábor (Fadd), Varga János (Bakonypö-

Pannon Produkt Kft. (Lenti)

Kozák Katalin (Gödöllő), Kötelesné Nagy Leonóra (Ká-

Norpan Kft. (Sátoraljaújhely)

polnásnyék), Kristóf Péter (Edelény), Kuruczné Kovács

• Rácz Éva (Dunaújváros), Rácz Sándor (Kóka), Ránki

löske), Varga Krisztián (Székesfehérvár), Varga Lászlóné

Pismány Cellucci-Sec Kft. (Szentendre)

Magdolna (Érd)

Fülöp (Budapest), Rátz Tamara (Budapest), Rednágelné

(Érd), Venczel Erzsébet (Veszprém), Vikor György (Oros-

Prevident Fogászati Ellátó (Marcali)

Simon Diána (Sukoró), Répás Balázs (Nagykanizsa),

háza), Visnyei Orsolya, Dr. (Budapest), Vízhányó Attila

Sine Morbo Bt. (Békéscsaba)

• Lajos Zoltán (Eger), Lakner József (Bácsalmás), László

Rónai Kornél (Dunakeszi), Rónay Zoltán (Budapest),

(Kiszombor), Vogel Éva (Budapest), Votin Veronika (Bu-

Sprinter Fitochem Kft. (Eger)

Kristóf Balázs (Budapest), Laurinyecz Barbara, Dr.

Roósz Gábor (Budapest), Rozendaal-Pandur Zsanett

dapest), Vörös Zoltán Richárd (Budapest),

Szatuna Kft. (Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep)

(Szeged), Léderer Zsuzsa (Tiszaroff), Lehóczky Gyula

(Hosszúhetény), Rusz Petra (Budapest)

Treta Építoipari Kft. (Eger)

(Budapest), Lévai Réka (Kőszárhegy), Lezák Józsefné,

• Wagner Viktória (Budapest), Wéberné Amrein Ágnes

V-Holo-Med Kft. (Pécs)

Dr. (Nyíregyháza), Liszits Gergely (Üröm), Lorencsics

• Sándor Pál , dr. (Simontornya), Sári Károlyné (Bu-

(Pécs), Weiperth András (Budakeszi), Weninger Tibor,

Zalaerdő Zrt. (Nagykanizsa )

Lajos (Óhid), Lovászi Péter (Szeged), Lőrincz János

dapest), Sasvári András (Budapest), Schaffler Adél (Bu-

Dr. (Budakalász), Werli Szilvia (Kistarcsa), Werner Ákos

Zöld F. Kft. (Szolnok)

(Zsámbék), Lukács Gábor (Páty)

dapest), Schárer László, Dr. (Szekszárd), Schermanné

(Vác), Wirker Károly (Budapest), Witetschka Katharina

Kettesy Edit (Budapest), Schmidt András (Győr-Ménfő-

(AUSTRIA), Wortmann Éva (Biatorbágy)

• Magosi Zoltán, Dr. (Mezőhegyes), Mányi Dániel

csanak), Schönfeld Tibor, Dr. (Budapest), Sebők Emília

(Budapest), Margitics Máté (Budapest), Matisz Csaba

(Törökszentmiklós), Sebők Irén (Budapest), Simon

(Eger), Máttyus István, Dr. (Budapest), Mécs Judit

Attila (Kisrákos), Simongáti Győző (Budapest), Sipos

(Budapest), Mészáros Dóra (Budapest), Mészáros László

Ferdinánd (Kiskunmajsa), Somogyi Elemérné (Diósd),

(Szentendre), Mészáros Róbert (Pápa), Mézes Tamás

Somogyi Péter (Budapest), Stahl György (Nagykanizsa),

(Budapest), Mikó Szilvia Anna (Budapest), Milanovich

Stempek Márta (Szerencs), Susztek-Eötvös Gergely Bo-

János (Győr), Milkovich Réka (Budapest), Mohay

tond (Budapest), Szabados Zoltán (Mozsgó)

INTÉZMÉNYI TÁMOGATÓINK
• Zathureczky István Sámuel (Budapest)
Budapest Főváros Önkormányzata
Ciconia Stiftung
TOVÁBBI CÉGES ADOMÁNYOZÓK

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatal
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Activum Plusz Kft. (Budapest)

Európai Unió Környezetvédelmi Főigazgatóság

András, Dr. (Kecskemét Méntelek), Molnár Antalné

Alp-Inter Kft. (Budapest)

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló

(Délegyháza), Molnár Gábor (Budapest), Molnár

• Szabó Csaba (Budapest), Szabó Krisztina Júlia (Buda-

ALTOX Kft. (Gyál)

György (Zákányszék), Mosolygó Zsuzsa, dr. (Budapest),

pest), Szabó Márk (Veresegyház), Szabó Márton (Pécs),

Arató Hungária Kft. (Budapest)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Muraközy Balázs (Budapest)

Szabó Péter (Pusztaszabolcs), Szágyi Lászlóné (Leány-

Balatoni Kft. (Budapest)

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ

falu), Szakács Attila (Budapest), Szakmári János (Tát),

Braun Werk Kft. (Kartal)

• Nádor Csaba (Budapest), Nagy Anikó (Budapest),

Szalay Ágnes (Budapest), Szaniszlai János (Érd), Sza-

CHKY Desing Kft. (Budapest)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nagy Ildikó (Budapest), Nagy Imre (Bükkzsérc), Nagy

niszlóné Dr. Bakó Emese, Dr. (Budaörs), Szegedy István

Egri Szociális Otthonért Alapítvány (Eger)

Nemzeti Kulturális Alap

Irma Éva (Hajdúszoboszló), Nagy Lőrinc (Budapest),

(Budapest), Szelle Ernő (Veszprém), Szénási Ágnes, Dr.

Emri-Patent Kft. (Debrecen)

RSPB – Royal Society for the Protecion of Birds

Nagyné dr.Molnár Zsuzsa (Fertőszentmiklós), Nagyné

(Pilisborosjenő), Szentesi László (Debrecen Józsa), Szép

Erka Hungária Kft. (Budapest)

Svájci-Magyar Együttműködési Program

Trapp Andrea (Budapest), Nagyszegi Ferenc (Budapest),

Gabriella (Budapest), Sziebert Enikő (Mohács), Szilassy

Euronova Utazási Kft. (Budapest)

Szekszárdi Önkormányzat

Nardai Bálint (Sorokpolány), Nemes Kristóf (Buda-

Balázs (Budapest), Szilvácsku Zsolt (Budapest), Szirmai

Ex Cordis Bt. (Mezőfalva)

Tata Város Önkormányzata

pest), Nemes Tamás (Budapest), Nemesnyik István (Bé-

János, Dr. (Budapest), Szlovák Erzsébet (Visegrád),

Fekete Rózsa Bt. (Dunakeszi)

The Nando Perretti Foundation

késcsaba), Németh Józsefné (Solymár), Németh Klára

Szőke Antal (Budapest), Szutor Attila (Zalaszabar)

Fülöpke és Dorka Bt. (Debrecen)

VÁTI Nonprofit Kft.

Gyógyszertár (Köröstarcsa)

Vidékfejlesztési Minisztérium

(Kerepes-Szilasliget), Neszmélyi Erzsébet (Budapest),
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Maxi-Q Bt. (Kaposvár)

Neukum Ágnes (Budapest), Nok János (Dombóvár),

• Takács Levente (Budapest), Tamás Péter (Budapest),

Higiénia Romantik Kft. (Budapest)

Nyíri László (Köröstarcsa)

Tandori Júlia (Szeged), Tari Csongor (Maglód), Toldi

Hunyadi Kft. (Budapest)

Bernadett (Székesfehérvár), Tolnai Péter (Bükkszentke-

KAZÉP Kft. (Orosháza)

Együttműködési Program

Nonprofit Kft.
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